ADDENDUM voor verlenging en wijziging van de
Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018
Kenmerk Addendum <volgnr.>
Datum Addendum: <datum>

Ondergetekenden,
De gemeenten:

Op grond van artikel 171 Gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Alphen aan den Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude
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Elk ter uitvoering van het besluit van hun college van burgemeester en wethouders van .....................
en gelezen het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van ………………..
samen te noemen: "Opdrachtgever" en iedere deelnemende gemeente afzonderlijk te noemen:
"Gemeente"
en
Holland Rijnland, hiervoor rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel 21, lid 3
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur,
……………… en ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur van …………………..verder
te noemen: "Opdrachtnemer",
samen te noemen: "Partijen",
nemen in overweging dat:
 Per 1 januari 2017 de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 door Partijen,
hierna te noemen: “Overeenkomst”, is aangegaan voor de periode van 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2018;
 Artikel 12 van de Overeenkomst de wijziging, evaluatie en beëindiging van de
Overeenkomst mogelijk maakt;
 De Overeenkomst een keer kan worden verlengd met de duur van 2 jaar;
 Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de optie tot verlenging en Opdrachtnemer
hiermee instemt;
 Opdrachtgever voor het ontwikkelen van beleid het regionaal beleidsteam jeugd heeft
opgericht;
 Opdrachtgever voor het vormgeven van het ambtelijk opdrachtgeverschap het Ambtelijk
Overleg Opdrachtgeverschap Jeugdhulp heeft opgericht;
 Opdrachtgever het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 heeft vastgesteld;
e
 De 5 overweging, zoals genoemd in de Overeenkomst, als volgt wordt gewijzigd:
Opdrachtgever beleid ontwikkeld heeft over het uitvoeren van jeugdhulp;
e
 De 9 overweging, zoals genoemd in de Overeenkomst, als volgt wordt gewijzigd: Elke
gemeente zelf de toegang faciliteert;
verklaren Partijen de volgende verlenging te zijn overeengekomen:

1. De looptijd van de Overeenkomst wordt verlengd met een periode van 2 jaar te weten van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2020;
2. De Overeenkomst opnieuw verlengd kan worden met een periode van 1 jaar te weten van 1
januari 2021 tot en met 31 december 2021;
3. De ingangsdatum van dit addendum 1 januari 2019 is.
Komen tevens het volgende overeen:
 Deel A, artikel 2, lid 2 als volgt te wijzigen:
In het geval een gemeente voor de inkoop van de functionaliteit van de toegang gebruik maakt
van de mogelijkheid van lokale inkoop, dan zijn de bepalingen uit deze overeenkomst, die
daarop betrekking hebben, niet van toepassing.
 Deel A, artikel 2, lid 3a als volgt te wijzigen:
Het faciliteren van de te realiseren transformatie in de jeugdhulp. Opdrachtnemer spant zich in
om al datgene te doen voor het tot stand brengen en uitvoeren van het regionaal beleidsplan in
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overleg en in samenwerking met de Gemeenten. Om blijvend richting te kunnen geven aan het
transformatieproces en om de gewenste sturing vorm te geven, kunnen hierbij lokaal en
subregionaal doelen opgesteld worden.
 Deel A, artikel 2, lid 3c als volgt te wijzigen:
Het ten behoeve van Gemeenten desgewenst inkopen van formatie voor de toegang, met
inachtneming van de daartoe door de desbetreffende gemeente vastgestelde beleidsmatige
kaders.
 Deel A, artikel 2, lid 3d als volgt te wijzigen:
Het namens de Gemeenten optreden als budgethouder, het accorderen van facturen en
verantwoordingen op basis van toetsing aan de gesloten overeenkomsten met de aanbieders
en zodanig dat de Gemeenten daarmee aan de voor hen geldende verantwoordingsvereisten
kunnen voldoen.
 Deel A, artikel 2, lid 3g als volgt te wijzigen:
Het namens de Gemeenten verzorgen van de digitale uitwisseling van iJw-berichten met
aanbieders conform de landelijke i-standaarden. Daarbij wordt tevens de woonplaats van
jeugdigen en hun ouders/verzorgers getoetst in de Basisregistratie Personen (BRP) van
opdrachtgever.
 Deel A, artikel 2, lid 3h toe te voegen:
Het namens de Gemeenten verzorgen van de Jeugdbeschermingstafel, met inachtneming van
de daartoe door de gemeenten vastgestelde beleidsmatige kaders.
 Deel B, artikel 7, lid 2 als volgt te wijzigen:
Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever elk half jaar een managementrapportage leveren, dan
wel een dashboard met digitale data beschikbaar stellen, binnen drie maanden na het
verstrijken van dit kwartaal. Er wordt o.a. gerapporteerd over de uitputting van de budgetten en
de geleverde prestaties van zorgaanbieders in relatie tot hun contracten.
 Deel B, artikel 8, lid 1 als volgt te wijzigen:
Het financiële kader voor het opstellen van de Programmabegroting Jeugdhulp Holland Rijnland
wordt bepaald op basis van het profijtbeginsel met een verevening van de pieken en dalen in
het gebruik van de jeugdhulp. De daadwerkelijke realisatie / het gebruik van de voorgaande drie
jaren geldt hierbij als verdeelsleutel van de financiële bijdrage voor het komende jaar en geldt
tevens als de verdeelsleutel voor de afrekening van dat jaar, tenzij uit het dan geldende
inkoopplan anders blijkt.
 Deel B, artikel 8, lid 2 als volgt te wijzigen:
De verdeling van de mogelijke regionale overschotten of tekorten van de Programmabegroting
Jeugdhulp Holland Rijnland wordt berekend aan de hand van het percentage dat de
ingebrachte bijdrage van dat betreffende jaar vertegenwoordigt.
 Deel C, artikel 10, lid 2 als volgt te wijzigen:
Partijen gaan zorgvuldig met deze informatie en gegevens om en nemen daarbij de betreffende
wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet basisregistratie
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personen, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet in
acht.
 Deel C, artikel 11, lid 4 als volgt te wijzigen:
Opdrachtgever staat garant voor mogelijke frictiekosten die bij Opdrachtnemer kunnen ontstaan
bij het wijzigen of beëindigen van deze overeenkomst.
 Deel C, artikel 11, lid 7 toe te voegen:
Opdrachtgever onderzoekt de organisatorische mogelijkheden om de functionele aansturing
van de Jeugdbeschermingstafel te scheiden van het werkgeverschap. Uiterlijk vierde kwartaal
2019 wordt een voorstel hiertoe opgesteld. In het PHO Maatschappij worden over de
inhoudelijke aspecten nadere afspraken gemaakt.
 Deel C, artikel 12, lid 2 als volgt te wijzigen:
Uiterlijk eerste kwartaal 2020 wordt de Overeenkomst geëvalueerd. In het PHO Maatschappij
worden over de inhoudelijke aspecten nadere afspraken gemaakt.
 Deel C, artikel 12, lid 4 als volgt te wijzigen:
Zowel Opdrachtgever, of één van de aan de overeenkomst deelnemende gemeenten, als
Opdrachtnemer kan de overeenkomst via aangetekend schrijven tussentijds, met inachtneming
van een opzegtermijn van 12 maanden, opzeggen doch niet eerder dan nadat toepassing is
gegeven aan het in artikel 14 lid 1 bepaalde.
 Deel C, artikel 18 als volgt te wijzigen:
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als: ‘Addendum Dienstverleningsovereenkomst
Jeugdhulp Holland Rijnland’.

En verder:


Dit addendum is een aanvulling op de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en
2018.



De overige voorwaarden van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018
blijven ongewijzigd van kracht.
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Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op……………………………………….

Alphen aan den Rijn

Naam:
Handtekening:

Hillegom

Naam:
Handtekening:

Kaag en Braassem

Naam:
Handtekening:

Katwijk

Naam:
Handtekening:

Leiden

Naam:
Handtekening:

Leiderdorp

Naam:
Handtekening:
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Lisse

Naam:
Handtekening:

Nieuwkoop

Naam:
Handtekening:

Noordwijk

Naam:
Handtekening:

Noordwijkerhout

Naam:
Handtekening:

Oegstgeest

Naam:
Handtekening:

Teylingen

Naam:
Handtekening:
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Zoeterwoude

Naam:
Handtekening:

Holland Rijnland
Voorzitter Dagelijks Bestuur

Naam:
Handtekening:

7

